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 2022במסגרת משחקי המכביה  צי האופנייםקריטריונים להשתתפות במרו
 

 תחרויות האופניים במכביה
 מרוץ כביש 

 מרוץ נגד השעון 
 מותנה במספר משתתפים מינימאלי מחו"ל ע"פ תקנון המכביה –סקראץ' ורדיפה אישית  –מרוץ מסלול 

  
 קטגוריות גיל ומספר מקומות

 מקומות בכל קטגוריית גיל בכל מרוץ. קטגוריות הגיל הן: 8ככל הנראה יוקצו לנבחרת ישראל  
 17-18 בנים נוער

 )עילית(  19-29בוגרים 
 30-39גברים 
 40-49גברים 
 + 50גברים 
 + 60גברים 
 )עילית(   17-29נשים 
 30-49נשים 
 + 50נשים 

  
 תנאי סף 

תחרויות לפחות    3-והשתתפות ב 2022 - 2021לעונת  באיגוד האופניים תחרותי רישום כספורטאיאזרחות ישראלית ו
שיון מאיגוד  יוגם ר  )עבור רוכבי עילית ונוער ייספרו גם תחרויות בחו"ל לפני המכביה 2022 - 2021במהלך עונת 

 . (יהיה תקף  בחו"ל
ות הרשומים/ות במקצה עילית יוכלו להיבחר אך ורק למקצה עילית במכביה, ללא קשר לגילם, ולא יוכלו  / םרוכבי

 להיבחר למקצי המסטרס. 
, ולעמוד בתנאי תקנון  )רכיבה + ייצוגי( ישראל למשחקי המכביה תספורטאים שייבחרו יידרשו לרכוש את ביגוד נבחר

 המכביה. 
  

 מרוץ נגד השעון
מקומות   4+  2022בתחרות מבחן שתתקיים עד סוף אפריל מקומות ע"פ הזמנים המהירים ביותר   4 –עילית גברים 

 ע"פ החלטת וועדת סגלים 
מקומות   4+  2022שתתקיים עד סוף אפריל מקומות ע"פ הזמנים המהירים ביותר בתחרות מבחן   4 -ג'וניורס בנים 

   ע"פ החלטת וועדת סגלים
  2022מקומות ע"פ הזמנים המהירים ביותר בתחרות מבחן שתתקים עד סוף אפריל  2 –עילית נשים ונוער בנות 

 מקומות ע"פ החלטת ועדת סגלים  4מקומות לרוכבות נוער, ועוד   2לרוכבות עילית ועוד 
בתחרות מבחן שתתקיים עד  הזמנים המהירים ביותר של הרוכבים באותה קבוצת גיל ע"פ  -מסטרס גברים ונשים 

 . , ללא קשר לרמה/מקצה בו התחרו2022סוף אפריל 
  

 מרוץ כביש
  2בנשים,   נוספים ע"פ החלטת ועדת סגלים. 4,  2022אפריל בסוף   2022 - 2021עונת ראשונים בדירוג  4 –עילית 

 ע"פ החלטת ועדת סגלים.  4ראשונות בנערות, ועוד  2-ראשונות בדירוג בעילית ו
 נוספים ע"פ החלטת ועדת סגלים.  4, 2022סוף אפריל ב 2021-2022עונת ראשונים בדירוג  4 –ג'וניורס בנים 

בכל   2ראשונים בדירוג ברמה   2-בכל קבוצת גיל, ו 1ברמה  2021-2022עונת ראשונים בדירוג   6 –מסטרס גברים 
 . 2022קבוצת גיל, בסוף אפריל 

בכל   2ברמה בדירוג  ותראשונ  2-בכל קבוצת גיל, ו 1ברמה  2021-2022עונת בדירוג  ותראשונ  6 -מסטרס נשים  
 . 2022קבוצת גיל, בסוף אפריל 

   
 מרוצי מסלול

 .2022ע"פ תחרות מבחן שתתקיים עד סוף אפריל קטגוריות מסטרס: 
מקומות על פי החלטת ועדת  4. 2022מקומות ע"פ תחרות מבחן שתתקיים עד סוף אפריל   4קטגוריות עילית ונוער: 

 . סגלים
 

 , הם יחולקו ע"פ החלטת וועדת סגליםלכל אחד מהמרוצים והקטגוריות במידה ויוותרו מקומות מכל סיבה שהיא 
 

 וועדת סגלים 
נבחרת ישראל באופני כביש, המנהל המקצועי של איגוד האופניים, חבר וועדה   ני: מאמ מ וועדת הסגלים תורכב 

 מקצועית של איגוד האופניים, יו"ר הוועדה המקצועית. 
 במידה ולאחד מחברי הוועדה יהיה ניגוד עניינים בנוגע לרוכב מסוים הוא לא ישתתף בהצבעה על אותה קטגוריה. 


